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MUSIIKKI- JA ÄÄNITE-
TUOTANTO SEKÄ 
MUUTTUVAT TUOTAN-
TOTEKNOLOGIAT JA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖT

Uskallan väittää, että musiikkiteknologiatut-
kimuksen kenttä on muutamassa vuodessa 
muuttunut merkittävästi. Vuonna 2012 kut-
suin musiikkiteknologiaa käsitteleviä artik-
keleita tuolloin päätoimittamaani Musiikin 
suuntaan. Silloin tarkoituksena oli kartoit-
taa, missä ja miten musiikintutkimuksen pii-
rissä teknologiaan kohdistetaan tutkimusta 
ja käsitteenmuodostusta, eli teknologia näh-
dään nimenomaan tutkimuskohteena eikä 
ainoastaan musiikintutkimuksen apuväli-
neenä. Ehdotuksia teemaan sopiviksi artik-
keleiksi sain vain kourallisen. 

Puolitoista vuotta sitten otin ilolla vas-
taan kutsun Tekniikan Waiheiden musiik-
kiteknologiateemanumeron vierailevaksi 
vastaavaksi toimittajaksi. Muutamaa vuotta 
aiempi teemanumero oli kirkkaana muistis-
sani, mutta nyt sainkin yllättyä todella iloi-
sesti artikkelikutsun poikiessa ehdotuksia 
neljä kertaa enemmän kuin arvelimme toi-
mituskunnan kesken lehteen pystyvämme 
mitenkään järkevästi sijoittamaan. Nyt saa-
dut ehdotukset olivat poikkeuksetta hyvin 
laadittuja ja selkeitä spesifiin kysymykseen 
keskittyviä. Viidessä vuodessa tutkimus-
kenttä on selvästi muuttunut. Määrän ohel-
la muutos näkyy myös tutkimusteemoissa; 
kiinnostus esimerkiksi musiikin ja teknolo-
gian DIY-kulttuuria tai soitin- ja studiolai-
tevalmistajia sekä laitteiden käyttöyhteyksiä 
kohtaan on kasvanut.

Tätä numeroa suunnitellessani perään-
kuulutin konstekstualisoivia ja historialli-
sesti sensitiivisiä tarkasteluja. Valtaosa eh-
dotuksista vastasi tähän haasteeseen hyvin. 
Teknologiatutkimuksessa tarvitsemme pult-
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